
عداد وإخراج إ
المخالفيزینب  / أ

١

المنھج الموافق
لخطة المؤسسة العامة

والمھنيلتقنيللتدریب ا

عداد وإخراجإ
زينب  املخاليف/ أ



عداد وإخراج إ
المخالفيزینب  / أ

٢

المنھج الموافق
لخطة المؤسسة العامة

والمھنيلتقنيللتدریب ا



عداد وإخراج إ
المخالفيزینب  / أ

٣

المنھج الموافق
لخطة المؤسسة العامة

والمھنيلتقنيللتدریب ا



عداد وإخراج إ
المخالفيزینب  / أ

٤

المنھج الموافق
لخطة المؤسسة العامة

والمھنيلتقنيللتدریب ا



عداد وإخراج إ
المخالفيزینب  / أ

٥

المنھج الموافق
لخطة المؤسسة العامة

والمھنيلتقنيللتدریب ا



عداد وإخراج إ
المخالفيزینب  / أ

٦

المنھج الموافق
لخطة المؤسسة العامة

والمھنيلتقنيللتدریب ا



عداد وإخراج إ
المخالفيزینب  / أ

٧

المنھج الموافق
لخطة المؤسسة العامة

والمھنيلتقنيللتدریب ا



عداد وإخراج إ
المخالفيزینب  / أ

٨

المنھج الموافق
لخطة المؤسسة العامة

والمھنيلتقنيللتدریب ا



عداد وإخراج إ
المخالفيزینب  / أ

٩

المنھج الموافق
لخطة المؤسسة العامة

والمھنيلتقنيللتدریب ا

:ما یأتيت قبل كتابة البرنامج لمسألة مامن أھم فوائد استخدام خرائط سیر العملیا

هـا  .١
(Logic Error)

.

٢ ..
.3
عن

.

٤ ..

من أنواع الخرائط

*(Simple sequential Flowchart).
•(Branched Flowchart).
•(Loop Flowchart).
•(Nested).

.)Simple sequential Flowchart(خرائط التتابع البسیط :أوًال 
Branchesloops



عداد وإخراج إ
المخالفيزینب  / أ

١٠

المنھج الموافق
لخطة المؤسسة العامة

والمھنيلتقنيللتدریب ا

Event.
.R: مثال 

.Rبينما ٣,١٤
:يلي

١. .

٢. R.

PIE=3.14ضع قيمة . ٣

٤ .(A)A =(PIE)*R*R.

٥ .(C)C =2*(PIE)*R.

٦ .C, A, R.

٧ ..

لـة  A,B,C:مثال
:

Y, X)(C, B, A, Y, X.
 :A)ل) ١

Y, XB)٢ (
في  XACقيمة  

)٣ (B, A, X.



عداد وإخراج إ
المخالفيزینب  / أ

١١

المنھج الموافق
لخطة المؤسسة العامة

والمھنيلتقنيللتدریب ا

:

١..

٢.Y, X.

٣.A)١.(

٤.B)٢.(

٥.C)٣.(

٦.C, B, A, Y, X.

٧.

:)Branched Flowchart(خرائط التفرع •

:



عداد وإخراج إ
المخالفيزینب  / أ

١٢

المنھج الموافق
لخطة المؤسسة العامة

والمھنيلتقنيللتدریب ا

""YSE (Condition)
(a)NO

(b)""YSE
(a)(b)NO

(b).

:x(F(:مثال

X if X>=0

-X if X<0
F(X) =
׀X׀



عداد وإخراج إ
المخالفيزینب  / أ

١٣

المنھج الموافق
لخطة المؤسسة العامة

والمھنيلتقنيللتدریب ا

(if).

١.

٢ .X.

٣.X)٥() ٤.(

٤.F(X)=X)٦.(

٥.F(x)= -X.

٦.X،F(x).

٧ ..

:)Loop Flowchartخرائط الدوران البسیط •

.



عداد وإخراج إ
المخالفيزینب  / أ

١٤

المنھج الموافق
لخطة المؤسسة العامة

والمھنيلتقنيللتدریب ا

(a)

YES.

(a)

YES.

:مثال
:

١. .
٢.(R) .
٣.(A) .
٤.A, R .
٥.

)٦() ٢ .(
٦..



عداد وإخراج إ
المخالفيزینب  / أ

١٥

المنھج الموافق
لخطة المؤسسة العامة

والمھنيلتقنيللتدریب ا

:Counterالعداد 

Counting
 ،

Counting Algorithm
.

:
١..

٢. ،:
ــة ١)+()= (قيمــ

٣.٢.

: مثال

١١٠٠.
 ::

١. .
٢.I=0 .
٣.I=I+1 .
٤. .

٥.J, I .
٦.I=100

٧
٣ .

٧..



عداد وإخراج إ
المخالفيزینب  / أ

١٦

المنھج الموافق
لخطة المؤسسة العامة

والمھنيلتقنيللتدریب ا

:المجامیع اإلجمالیة

summers Algorithm

)(
:

١ ..
٢ ..
٣ .:

= +.
٤ ..

.:مثال

 :=NI
XS

A.
:



عداد وإخراج إ
المخالفيزینب  / أ

١٧

المنھج الموافق
لخطة المؤسسة العامة

والمھنيلتقنيللتدریب ا

 .
١.(N) .
٢.I=0 .
٣.S=0 .
٤.I=I+1 .
٥.X .
٦.S=S+X .
٧.I=N٩٥ .
٨.A=S/N .
٩. .



عداد وإخراج إ
المخالفيزینب  / أ

١٨

المنھج الموافق
لخطة المؤسسة العامة

والمھنيلتقنيللتدریب ا

:)Nested(خرائط الدورانات المتداخلة 

)١ ((Inner Loop)
)٢ ((Outer Loop:

.

١. .
٢. .
٣.٣ .
٤.٣

)٣ .(
)٥ .(

٥.
)٦() ٢ .(

٦. .



عداد وإخراج إ
المخالفيزینب  / أ

١٩

المنھج الموافق
لخطة المؤسسة العامة

والمھنيلتقنيللتدریب ا

ةدمـــمق

العد٢٠٠٨فیجوال بیسك 
تحت    دلكو ااألكواد الجاھزة التي تیسر علینا كتابة من اإلعدادات و تعمل  لتي  ا

). (لكیلكوكذ 
تعلقة بقوا   لم مج ا ا بر عد  ال

.البیانات وبرامج االنترنت

٢٠٠٣في مارس    ٢٠٠٢٢٠٠٣بدأت الفیجوال دوت نت في فبرایر       
. ٢٠٠٥في أواخر ٢٠٠٥الفیجوال دوت نت ثم

. ٢٠٠٥٢٠٠٨٢٠٠٨الفیجوال دوت نت 
٢٠٠٨٢٠٠٨

.والعدید من لغات التطویر٢٠٠٨والسي بلس ٢٠٠٨على السي شارب 



عداد وإخراج إ
المخالفيزینب  / أ

٢٠

المنھج الموافق
لخطة المؤسسة العامة

والمھنيلتقنيللتدریب ا

تمھید
ومن المھم عدم الخلط بینAssemblies تسميفي ملفات تجمع الطبقاتمن Net.تتكون 
التيالفعلیةالملفاتأوھو الملف Assemblies وبین الفئات فالملفAssembliesالملفات

للطبقات الفئات على سبیل المثال كل الطبقات فيدلكواتحتوي على 
قرص وھو الملف الفعلي الموجود علىMscorlib.dllتقع في الملفSystem.IO الفئة

.التخزین



عداد وإخراج إ
المخالفيزینب  / أ

٢١

المنھج الموافق
لخطة المؤسسة العامة

والمھنيلتقنيللتدریب ا

2008نتبیئة فجول بیسك دوت
إلىباإلضافةVISUAL STUDIO.NET ھي احد اللغات المتاحة داخل برنامج

-VISUAL C#.NET
-VISUAL J#.NET
-VISUAL C++.NET

التعرف على نافذة البرنامج
ئمة    < < ابدأ من قا Microsoft Studio اختر < 2008
Microsoft Studio في فتح البرنامج سوف یتأخر يلكیانت ھذه ھي المرة األولى إذا ك2008

البرنامج
إعدادات بیئة الفیجواليلكیاختر فیجول بیسك لیختار ) فیجوال بیسك أو سي شارب(علیھا تعمل
.تعدیلھاأوإنشائھاتطبیقات تم آخربھا تظھر وSTART PAGE أوًاليلكیلتظھر بیسك

)١(صورة الصفحة األولى

إنشاء مشروع جدید
Newنافذةلكستظھر New Project منھاارو اختFILEبالضغط على قائمةوم قاآلن

Projectھنشائإيلتختار منھا التطبیق الذي ترید.
)٢(تحدید التطبیق المطلوب صورة 

!خطأ



عداد وإخراج إ
المخالفيزینب  / أ

٢٢

المنھج الموافق
لخطة المؤسسة العامة

والمھنيلتقنيللتدریب ا

ھقات یاحد تطب إنشاء 
.نریدهاالسم اللذي إلىنغیرهأنالنافذة اسم المشروع و یمكن أسفلدناه وفي حدالمشروع الذي

WINDOWS النافذةھذهوسنختار من VISUAL BASIC.NETقاتیاحد تطباآلننختار 
  APPLICATION لغة  وأدواتثم نضغط موافق سوف تظھر لنا قوائم VISUAL ونوافذ 

BASIC.NET

)٣(وافذ تحدید قوائم وأدوات ونصورة 



عداد وإخراج إ
المخالفيزینب  / أ

٢٣

المنھج الموافق
لخطة المؤسسة العامة

والمھنيلتقنيللتدریب ا

إظھار القوائم ونافذة األدوات
.الموجودةالقوائمأسماءنقوم بوضع المؤشر على األدواتأوقوائم الخصائص إلظھار-
Ctrl+Alt+X بالضغط علىأوToolbox واخترView من القائمةاألدواتنافذة إلظھار-

الضغط إالما علینا اواستدیل نافذة الفیجواظھرت النافذة بشكل منطوي تحت احد جوانبإذا-
.أي نافذةأعلىالموجود في األوسطعلى الزر 

)٤(الزر صورة 

واآلن
،األدواتوفي  ،Form1 التلقائي 

Solutionالیمنى نافذةبالجھة Explorerمنھا نافذة الخصائصوأسفل Properties.

؟) التطبیقProject (وال) المشروع ( Solutionولكن ما ھو الفرق بین
١- Projectالتطبیقأو :

البرمجیةكواداألوكتل Forms بتطبیق ما مثل النماذجھو عبارة عن محتوى للمكونات الخاصة
.Classes أوModules كال

٢-utionSol أو المشروع:
المشروع وفائدتھ تنظیمیة Solution ظھر ما یسميVb.Net مع بدایة ظھور لغة

أنمساحة العمل الخاصة بالدوت نت فمن الممكن Solution ویعتبر أل، Projects لل
لكود إضافةأیضاوتستطیع ، بداخلةProject من تطبیقأكثر على  ا

أي حتى ولو لم تتعلق بكود التطبیقSolutionال
.أوصورة  كملف وورد أو 

Solution Explorer نافذة
ئمة  Solution Explorer النافذة توجد - من قا

Viewبالضغط علىأو Ctrl+Alt+Lوتعمل عل
في اعليعلى ھیئة قائمة شجریة

التطبیق
)٥(Solution Explorer لنافذةصورة 



عداد وإخراج إ
المخالفيزینب  / أ

٢٤

المنھج الموافق
لخطة المؤسسة العامة

والمھنيلتقنيللتدریب ا

وذلك  Solution Explorer من خالل النافذة  الحاليالتطبیق إلىعناصر إضافةونستطیع 
غط على   لض مشروع بزر   با ال لماوس  اسم  نختار  Add ثم ا نة  بعد  New Item وم و

 New Item Add New Item

)٦(فة عنصرلنافذة إضاصورة 

 VISUAL STDIO.NET تطبقنا  إلى
مثال سوف نختاروھناWindows Formالحالي

)٧(لنافذة تحدید العنصر المطلوب إضافتھصورة 



عداد وإخراج إ
المخالفيزینب  / أ

٢٥

المنھج الموافق
لخطة المؤسسة العامة

والمھنيلتقنيللتدریب ا

أوAdd New  Item نافذة أسفل من  علیةبالتأشیرقم 
أخذ إلى أخرى Form أضافھفنالحظ Add ثم نضغط على الزركما ھونتركھ االسم ت

2Formظھر في قائمةیو Solution Explorer

)٧(للعنصر بعد إضافتھصورة 



عداد وإخراج إ
المخالفيزینب  / أ

٢٦

المنھج الموافق
لخطة المؤسسة العامة

والمھنيلتقنيللتدریب ا

)٨(إلضافة عناصر آخرى مثل صورة وغیرھاصورة 



عداد وإخراج إ
المخالفيزینب  / أ

٢٧

المنھج الموافق
لخطة المؤسسة العامة

والمھنيلتقنيللتدریب ا

شرح القوائم
:]File[قائمة-١

كون من  ت فتح وحفظ األوامرأزراروت و
والمشاریع



عداد وإخراج إ
المخالفيزینب  / أ

٢٨

المنھج الموافق
لخطة المؤسسة العامة

والمھنيلتقنيللتدریب ا

]Edit[قائمة-٢

لغاء األزرارالقائمة على ھذهتحتوي  لتراجع والنسخ  اإل والقص  وا
text and other objects والحذف وتتعامل معق واللص



عداد وإخراج إ
المخالفيزینب  / أ

٢٩

المنھج الموافق
لخطة المؤسسة العامة

والمھنيلتقنيللتدریب ا

:]View[قائمة-٣
بیسك دوت نتالفحولوأشرطةكل نوافذ وإظھاربإخفاءالتي تقوم األزرارتتكون من 



عداد وإخراج إ
المخالفيزینب  / أ

٣٠

المنھج الموافق
لخطة المؤسسة العامة

والمھنيلتقنيللتدریب ا

:]Project[قائمة-٤
وحذفبإضافةالتي تقوم األزرارتتكون من 

Explorer Solutions النافذةمنأزرارھاأوامرالقیام ببعض 

نستعرض  سوف واآلناألخیروالخیار 
عخصائص المشرأھم



عداد وإخراج إ
المخالفيزینب  / أ

٣١

المنھج الموافق
لخطة المؤسسة العامة

والمھنيلتقنيللتدریب ا

:Application التبویب-أ
وبیاناتھومنة یتم تحدد نوع المشروع 

:Compile التبویب-ب
المعالجةومنة یتم تحدید شكل

Option Explicit
.كلعن كل المتغیرات بالمشروع ویفضل ذباإلعالنیلزمكھنإكان ھذا الخیار مفعل فإذا

Option strict
البیانات بیانات من نفس النوع أي نوع محدد منإعطاءیلزمكنھفإكان ھذا الخیار مفعل إذا

.ة بكانت مناسإذاالنوع المرادإلىالمسندة یقوم بتحویل البیاناتھنإولو كان الخیار غیر مفعل ف

الدوال  أنواع أسرع 
لجعل  أفضل  ئمة إلى للك و  Tools القا

optionProject and solutionومنة من قائمة العرض الشجري



عداد وإخراج إ
المخالفيزینب  / أ

٣٢

المنھج الموافق
لخطة المؤسسة العامة

والمھنيلتقنيللتدریب ا

اختر
VB Defaultsوقم بتفعیل الخیاران وثم اضغط ok.

n compareOptio
لكوذBinary or Text بادھذا الخیار یحد

أسرعھألنBinary ویفضل جعل خیار المعالجة بواسطةاألحرفعلى تحسس حالةأو

Resources التبویب-ج
كمصادرومنة یتم تحدید ملفات تستخدم

:التاليدلكوامشروعك كمصادر بكتابة إلىأضفتھاامل مع الملفات التي ومن ثم تستطیع التع
My.Resources.اسم الریسورس الذي ترید

فيعرض الصورةوأردناCar عبارة عن صورة واسم الصورةResources لو كان لدینامثال
Picture Box اآلتيما علینا سوى كتابة

PictureBox.Image = My.Resources.Car



عداد وإخراج إ
المخالفيزینب  / أ

٣٣

المنھج الموافق
لخطة المؤسسة العامة

والمھنيلتقنيللتدریب ا

Publishالتبویب-د
Setup لملفتحویلھأيومنة یتم نشر المشروع 



عداد وإخراج إ
المخالفيزینب  / أ

٣٤

المنھج الموافق
لخطة المؤسسة العامة

والمھنيلتقنيللتدریب ا

]Build[قائمة -٥
تعمل على معالجة كال من التطبیقات والمشاریعالتياألزرارتتكون من 

]Debug[قائم-٦
األخطاء حیحتقوم بعملیة تنقیح وتصالتياألوامرأزرارالقائمة على ھذهتحتوي 
البرامج

-
-



عداد وإخراج إ
المخالفيزینب  / أ

٣٥

المنھج الموافق
لخطة المؤسسة العامة

والمھنيلتقنيللتدریب ا

-
-Window

أدواتلكثا
-Continue

التنقیحاستئناف عملیة
-Stop Debugging

عملیة التنقیحإیقاف
-Detach all

لعملیاتالكتءنھاإلكن ال یقوم بوھبیالمنقح عن العملیات المرتبطة فصل
-Terminate all

أي عملیة مرتبطة بالمنقحإنھا
-Restart

تشغیلھا من البدایةوإعادةالحالیة عملیة التنقیحإیقاف
-Exceptions

أناالستثناءاتم بفتح نافذةیقو
علیة

-New Breakpoint
نقطة توقف جدیدةإلضافة

]Data[قائمة-٧

اعد    إضافة من   قو بط  عرض ور و
Accessالبیانات المختلفة ,Sql,Oracle

]Format[قائمة-٨
على الفورماألدواتبترتیب وتنظیم تقومالتياألوامرأزرارتحتوي على 



عداد وإخراج إ
المخالفيزینب  / أ

٣٦

المنھج الموافق
لخطة المؤسسة العامة

والمھنيلتقنيللتدریب ا

]Tools[قائمة-٩
أخرى  الالتياألوامرقائمة على الھذهتحتوي 

نفسھاتغییر بیئة تطویر الفجول
-Attach To Process

ذ حالي  نف Attach ت
-Connect to Device

ةالھواتف الذكیجھاز مثل أوأداةالخیار االتصال مع ھذالكیتیح 
-Connect to Database

ر یالس مسبقا مع   قاعدة البیانات ومعرفة القواعد المرتبطةیقوم ھذا الخیار بفتح نافذة االتصال مع
البیاناتالخاص بربطرف
-Code Snippets Manager

ام استخد إزالة أوإلضافة كواد یقوم بفتح نافذة مدیر مقاطع األ
لضغط بالزر كنك Insert لكاا

Snippet ثم لكيوستعرض
اسم ا كواداألأسماءستعرض  لى  غط ع لض لد قم با مج ل لموجود با ولك ا

مباشرتاضافتھبإبیسك 
-Choose Toolbox Items

فاألدوات Toolbox من األدوات
لمتاح األدوات لكاك ا

إضافتھاالتي یمكناألدوات

-Macros
تنفیذ میكرواأوو تعدیلءنشاإقائمة فرعیة تستطیع من خاللھا ىیحتوي عل

-External Tools
إضافة یقوم  ذف زر من ال  أوب أنTools Menuح

من داخل الفجول بیسك
-Device Emulation Manager

بھالواالتصاإغالقھاأوتشغیلھا ،األجھزةإدارةتقوم بفتح نافذة 
-Export Settings/Import

IDE بیئة التطویرإعداداتاستعادةأویقوم ھذا الخیار بفتح معالج حفظ 
-Customize

 Customizeالقوائمأزرار
األزرارةإضافومن 

قائمة تریدأيفي واإلفالتبواسطة السحب 
-Options

رالخاصة ببیئة التطوییقوم بفتح نافذة تستطیع من خاللھا تحدید الخیارات
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والمھنيلتقنيللتدریب ا

]قائمة-١٠ Window ]
تتحكم في نوافذ الفجول بسیك دوت نتالتياألوامرالقائمة على ھذهتحتوي 

-Tabbed Document,Floating,Dockable
,Toolboxالثانویة مثلتتعامل مع النوافذ Solution Explorer,،  النافذة

أو،بشكل ثابت أوتكون ظاھرة بشكل عائم أي
كي  نافذة ثانو أليقم بالنقر المزدوج على شریط العنوانواآلن،تكرار النقر لتثبیتھاأوعائمة 

علىتكون بشكل عائم ثم بواسطة الضغط المستمر بالماوس
لمقابض لكتظھر  ا

.ترید
-Auto Hide

نویة وتظھر عند مرور الماوس علیھتلقائي للنافذة الثاتقوم بخفاء 

-eHid
 view

من شریط االختصاراتإظھارھامن خالل الضغط على اختصار أو
-Auto Hide All

كل النوافذ الثانویة الظاھرةبإخفاءیقوم
-New Horizontal Tab Group

عمل على محرر ا  إذاأي  ودلكال
وسیكون الشكل كما ھو موضح بالصورةقم بالضغط على ھذا الخیار
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-New Vertical Tab Group
ي

عمل على محرر   نت كإذاأي  ودلكمحرر ا ت

-Close All Documents
المفتوحةكافة المحرراتبإغالقیقوم ھذا الزر 

-Reset Window Layout
لھاالنافذة للوضع االفتراضيبإعادةیقوم 

-Windows
مفتوحمحررأيإغالقأوتحدیدیقوم بفتح نافذة تستطیع منھا 

[Community]قائمة-١١
تساعدك فيالتياألوامرتحتوي على 

حث عن   تسأل أن لب تقوم با امر أمثلة أوإجابة و بطة األو مرت
من خالل ھذا الرابطMSDN Community Center یمكنك زیارة

aspx.497440aa/us-en/com.microsoft.2msdn://http

[Help]قائمة-١٢

التحدیثات الالزمة للبرنامجوالتعرف على كیفیة استخدام اللغة وخیار العثور على
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األدوات
أخذ ھي عبارة عن عناصر ب أداةل لك أشكال ت

التي  األداةلكي : مالحظة
 Viewثم Toolbarsاألداة.

: األدواتالتعامل مع *
المبرمج األدوات باختصار ااءأثنتساعد  تقوم  األكوادلكف
الفجول بیسك دوت نت غرض معینأدواتمن أداةل لكو.والطویلةالصعبة

األخرىاألداةبعمل مختلف عن أداةكل 

:األدواتإنشاء
: الطرقھذهبإحدىبرنامجك إلىأداةأي إضافةیمكنك *
إضافتھاالمراد األداةالنقر المزدوج على -١
الماوسباستخدامواإلفالتلسحب ا-٢
إضافتھاعلى الفورم وسیتم ة واحدةالنقر نقروثمإضافتھاالمراد األداةالنقر نقرة واحدة على -٣

الضغط المتواصل علىسیكون ببرنامج حاسبة كعملاألزرارمجموعة كبیرة من إنشاءأردنالو 
ًا عددإضافةترید التياألداةالماوس على ثم النقر نقرة واحدة باستخدامCtrl مفتاح

سیتم إضافة أداة جدیدة و باسم جدیدر على الفورمفي كل مرة تقوم بھا بالنقعلى الفورم ستالحظ
.
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.Ctrl مفتاحالضغط علىإیقافعلیك سوى فمااألداةإضافةوعندما ترید االنتھاء من 
: تجمیع األدوات داخل حاویة

,TabControlأدواتلكھنا
GroupBox, Panel,األدواتطیع تجمیع عدد من وباستخدامھا تست

. ألغراض أخرىأواألدواتلكتوإظھارإخفاءأونقل وتحریك 
:containerداخل حاویةاألدواتوضعطرق 

container داخلإلىالموجود على الفورم األداةبسحب-
ئمة  الفورمإلىمسبقا ةباضا فتالذي قمتcontainer بتحدید ال- قوم بالنقر   األدواتقا ت

مباشرتاوستضاف بداخلھ container إلىتضیفھا أنترید التياألداةالمزدوج على 
الفورم

container داخل الإلىاألدواتأو- .
container داخل الإلىبواسطة القص واللصق من على الفورم أو- .

: وكیفیة التعامل معھادواتاألخصائص 
مثال . األداةمظھر أوتتحكم في عمل والتيالتحكم ألداةبعض القیم التابعة أوقیمة ھي: الخاصیة 

البرمجياألداةتتحكم في اسم التيوھي Name الخاصیةلكتمتTextBox التحكمأداة
TabControl :مثال وضع الصور بعناوین

إضافة قم بفتح برنامج  إلى األدواتب فورم ال
تكون Name وعدل TabControl األداة وعدل  ImageList األداةوTabExp ل

 Name لتكون ImglstTabExp األداةعلى
ImglstTabExpأماملك

Images لألداةالصور التابعإضافةنافذة محرر لكوستظھر

تالحظ الصورة     اآلنأنت م مسبقا فق  فإولو 
اسطة الزر  بعد ذ  Add بو لصور وستعود   إضافة محرر Ok اضغط لك ثم  إلى ا

واآلنتظھر خصائصھا بنافذة الخصائص TabExp األداة قم بتحدید اآلنوضع تصمیم البرنامج 
تابعةImageList أمامقم بالنقر   األداةTabExp ال

ImglstTabExp
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لتابعة TabPages واآلن TabExp ا
الشرح انظر للصورةوباقي(Tabs) التابوإضافةنافذة تعدیل لك

TabExp لألداة(Tabs) أوالصفحات أنتعرف أن
األداةأدواتتعتبر 

TabControl إضافةویمكنك Add  لموجود أسفل ا
بھذا الشكلوفي النھایة سوف یظھر البرنامجوتعدیل التابافةإضنافذة محرر 



عداد وإخراج إ
المخالفيزینب  / أ

٤٣

المنھج الموافق
لخطة المؤسسة العامة

والمھنيلتقنيللتدریب ا

Anchor and Dock الخاصیتان
تقوم تلقائیااألداةجعلعلى تعمالنAnchor and Dock الخاصیتان

بعا  من حدود     Anchor ت أي حد  د  أناألداةتحد
ملك،تالحالي تبعا لحجم الفورم الموضوعة علیةحجمھیزید عن أنحد یجبوأيیبقى ثابتا
,Top حدود أربع األدوات Bottom, Left, Right لحدود بالنسبة  ا
,Top الخاصیة ھيلھذهوالقیمة االفتراضیة (pixel) لسیبالبكللفورم Left.

بوضعوقمالفورمإلىButton بإضافةوالن لنقم بمثال قم 
الفورم

بجعل    لغاء أي قم  None تساوي Anchor ثم قم  وقم األداةبإ
منتصف قرب إلىاالنتقال  إلىتعمد  األداةأن

تكون Button لل Anchor قافبإیقم واآلنالفورم تساوي ل
Top, Rightستالحظ ثبات الثم قم بتشغیل البرنامج وتغییر حجم الفورم Button

,Top األداةألننا وذلك الفورم 
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Rightفورم فان ال  بواسطة الخاصیة فكل إلى االنتقال  إلى Button ال
.علیھاحدودهتلك الجھة المثبتة 

Doc الخاصیة
التي أوفي احد جوانب الفورم األداةتقوم بتثبت موضع 

فورم وستتمدد   على أإلى األداة ستنتقل  فانButton مثلألداةTop لتساويDock الخاصیة ال
 Left & Right . Dock لتساوي Top,

Bottom, Left, Right, Fill, or Noneوالخاصیة Fillلئ الفورم  تقوم بجعل بم األداة  حجم 
لى الفورم   عأداةمن  أكثر ماذا لو كان لدینا ولكن السؤال،تحتویھاالتي الحاویة أوھي علیة التي

.أوالستنفذ قیمتھا أداةأيلھاDock قمنا بتغییر قیم الخاصیة

ما یسمىأولألدواتالتابع stacking order بحسباألدواتبترتیب األداة ستقومأوالفورم إنا
Z-order،والتاليفالتاليأوالموضعھا ستأخذالتيھيأوالتم وضع القیمة لھا التياألداة.
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MultiLine على الفورم TextBox أربع: مثال
.بالصورةوموضعھن على الفورم كماإحجامھاواجعل Trueلتساوي

: بالترتیب للكل كما یليDock قم بتغییر الخاصیةآلنوا
Right القیمةأعطیھا: األول

Top القیمةأعطیھا: الثاني 
Bottom القیمةأعطیھا: الثالث 
Fill القیمةأعطیھا: الرابع 

بالصورةوستكون بعد ذلك كما
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net.vbجأھم األدوات المستخدمة فیر برنام
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والثوابتالمتغیرات
: تعریف

(VARIBLES)المتغیرات اسملھویخصصالكمبیوترذاكرةفيحجزهیتممكانعنعبارة
البرنامجتنفیذأثناءتتغیرقدقیمةویحمل

:المتغیراتأنواع
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كیفیة كتابة المتغیرات داخل الفجول بیسك
:العامةالصیغة

.نتدوتبیسكلفجوالاداخلالثوابتكتابةكیفیة
: تعریف

(CONSTANT)التطبیقتنفیذأثناءتتغیرالثابتةقیمةیحملأسمعنعبارة .
العامةغةالصی
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اتمالحظ:
بل ھي ، إن المتغیرات في بیئة الدوت نت لیست مجرد أسماء لتخزین القیم فحسب-

. objectsعبارة عن كائنات    
الدوت نت ولغتنا تحدیدا 

VB.NETCase-insensitiveال إن لغة -
 .INTEGER أمinteger ،

.تكتب صغیرة

:شروط كتابة المتغیرات
)رق في المحررالتي تظھر باللون األز(أال یكون المتغیر من الكلمات المحجوزة-
.حرفا٢٥٥أال یزید عن -
.المسافاتعن عوضا ) _ ( مز الشرطة السفلیة ویمكن استخدام ر، أال یتخللھ مسافات-
.رقامأأن  ینتھي بتخللھ أوولكن یمكن أن ت،أال یبدأ بأرقام-
.أال یتم تعریف متغیرین بنفس االسم في نفس التطبیق-

: اإلعالن المتعدد للمتغیرات
إمكانیة اإلعالن عن أكثر من متغیر في نفس الجملة البرمجیةاإلعالن المتعدد یعني

نكتبفمثال بدل أن

Dim x As Integer
Dim y As Integer

الشكلانكتبھا بھذ

Dim x , y As Integer

نكتبوبدل أن

Dim x As Integer
Dim s As String

الشكلنكتبھا بھذا

Dim x As Integer, s As String
Dim x , y As Integer , s As String

إسناد قیم أولیةكما یمكن

Dim x As Integer =10, s As String="MGR",z As Float =10.5
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العملیات الحسابیة
.األقواسیقوم البرنامج بحساب ما بین()     

.یقوم البرنامج بحساب اُألس^ 
.یقوم البرنامج بحساب الضرب*     

.كسور في النتیجةیقوم البرنامج بعملیة القسمة بدون احتساب\
Modالقسمةیقوم البرنامج باحتساب باقي.
.الجمع والطرحعملیتيالبرنامج بیقوم-+  

مالحظة:
األقواس في العملّیات المتداخلة، وذلك ویجب أن ألفت انتباھك إلى أھّمّیة وضع

:حیث. حّتى تضمن صّحة إجراء العملّیة بالترتیب الذي تریدھا بھ
.یتّم تنفیذ ما بین األقواس أوال-١
.إذا لم تكن ھناك أقواس یتّم تنفیذ األسس أوال-٢
.ثّم یتّم تنفیذ الضرب والقسمة-٣
.ذلك یتّم تنفیذ الجمع والطرحثّم بعد -٤

الطریقة المختصرة المكافئة:الطریقة التقلیدّیة     

X = X + 1
X + = 1

X = X + Y
X += Y

X = X – 4
X -= 4

X = X * 2
X *= 2

X = X / 9
X /= 9

X = X ^ 3
X ^= 3

.ولك الحریة في اختیار الطریقة التي ترید
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: + ،- ،*، /

.لنرى كیف نستفید من ھذه المعامالت
:للفورمثم أضف المكونات التالیةBasic Math بإنشاء مشروع جدید ولیكن اسمھقم

TextBox عدد ثالثة صنادیق نص-1
GroupBox ندوق المجموعاتواحد ص-2
إلى صندوق المجموعاتRadio Button أربعة أزرار رادیو-3
Labels لیبالتثالثة-4

:قم بضبط الخصائص كالتالي
:للفورم-١

RightToLeft = Yes
Text المعامالت الریاضیة البسیطة=

:للیبالت-٢
"النتیجة"، وللثالث "تغیر الثانيالم"، وللثاني "المتغیر األول"لألول Text نغیر خاصیة الـ

.لصندوق المجموعات إلى المعامالتText خاصیة الـونغیر
، الثالث "الطرح"، الثاني "الجمع"األول : ألزرار الرادیو كالتاليText وكذلك نغیر خاصیة الـ

:التاليبعد التصمیم وتعدیل الخصائص سیكون الفورم مثل الشكل". القسمة" ، الرابع"الضرب"

لنكتب األكواد لنذھب إلى منطقة الكود" الجمع"على زر الرادیو Double-Click نضغط
:التالیة
:رمز

        Dim x, y As Double
        X = TextBox1.Text
        Y = TextBox2.Text
     TextBox3.Text = x + y
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:الطرحوكذلك نكتب الكود التالي لزر الرادیو
:

         Dim x, y As Double
        x = TextBox1.Text
        y = TextBox2.Text
     TextBox3.Text = x - y

:وھذا للضرب
:

        Dim x, y As Double
        x = TextBox1.Text
        y = TextBox2.Text
    TextBox3.Text = x * y

:وھذا للقسمة
:رمز

Dim x, y As Double
        x = TextBox1.Text
        y = TextBox2.Text

  TextBox3.Text = x / y

أرقام إلى صندوق النص األول والى الثاني ثم جربنقوم بتشغیل البرنامج ثم نقوم بإضافة
). والضرب والقسمةالجمع والطرح(العملیات الحسابیة 

:الستخدام المعامالت الریاضیة المتقدمةمثال 
:كالتاليار الرادیوألزرText باستخدام المثال األول مع تغییر خاصیة الـسنقوم

"القسمة بدون إظھار الكسور"إلى " الجمع"الزر األول من 
"باقي القسمة"إلى " الطرح"الثاني من الزر

"اُألس" إلى" الضرب"الزر الثالث من 
"ضم الكلمات"إلى " القسمة"الزر الرابع من 

:األكواد التابعة لكل زر فنبدل المعامالت التالیة فقطثم نقوم بتغییر
\إلى+ من المعامل
Mod إلى–من المعامل

^ إلى* المعاملمن
& إلى/ من المعامل

:التالیةبعد التعدیالت السابقة، قم بتشغیل البرنامج سیكون كما في الشاشة

!خطأ
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كما في الصورة ٤یساوي ١٠على الرقم ٤٧للرقم " القسمة بدون إظھار الكسور"الحظ أن 
ن التقسیم إلى مكونات اصغر فمثال یمكأعاله، وتفیدنا ھذه العملیة في حساب األشیاء التي ال تقبل

فال یمكن أن نقول . (بواسطة المعامل أعالهحساب عدد األشخاص الذین تستطیع حملھم السیارة
السیارات التي قد تحملھا السفینة الواحدة، وغیرھا ، وكذلك عدد)أشخاص٤٫٧= حمولة السیارة 

ت رقم للعلم التطبیق أعاله موجود بالمرفقا. إلى مكونات اصغرمن العملیات التي ال تقبل التقسیم
٠١٥.

المعامالت العالقیة
:أعالهالعالقیةأمثلة على المعامالت

:رمز

Price < 100

تكون الجملة الشرطیة أعاله صحیحة فال بد أن یكون السعر لكي
فالجملة الشرطیة خاطئة، ماذا إذا كان أقل من مائة وإذا كان أكثر

نا في ألننا حددالسعر یساوي مائة ستظل الجملة الشرطیة خاطئة
الجملة الشرطیة بأن السعر البد وأن یكون أقل من مائة، أما إذا 

:الجملة الشرطیة كالتاليكانت

:رمز

Price <= 100

أو (السعر إذا كان مائة أو أقل فإن الجملة الشرطیة صحیحة فإن
لننظر جملة شرطیة ). الشرطیة صحیحةباألصح نتیجة الجملة

:ُأخرى

:رمز

Tall <> 150

فإن نتیجة الجملة خاطئة أما ١٥٠یساوي Tall ن الطولكافإذا
لنرى كیف یمكن االستفادة من ھذه . نتیجة الجملة الشرطیة صحیحةفإن١٥٠إذا كان ال یساوي 

:الشروط كالتالي

:رمز
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Score < 20
Score = Label1.Text

صح وإذا كان نتیجة الجملة الشرطیة فإن٢٠أصغر من Label1 فإذا كان الرقم الموجود في
عبارة عن نص فإن نتیجة الجملة أو كان٢٠أكبر أو یساوي Label1 الرقم الموجود في

.الشرطیة خاطئة

Logical Operatorsالمعامالت المنطقیة 

.ولیس رموزًاKeywordsكلمات أساسیة 

مالحظة:

المترابطعندما تستخدم العدید من المعامالت
،=، < ،>() وغیرھا-،(+الریاضیة أوًال مع المعامالت

() (And, Or
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re If Then Decision Structuفـ... كانت جملة إذا

إذا تحقق فإن برنامجنا یقوم بتنفیذ أمر ما فإننا نستخدم أداة الشرط إذاإذا كان لدینا شرط ما
كالتالي

:رمز

فقم بالتالي) الشرط(إذا كان 
If condition then statement

:مثال

:رمز

If Score >= 20 Label1.Text = "You Win"

في"You Win" ستظھر الجملة) فقط(أو أكثر ٢٠تساوي Scoreكانت الدرجةٍ فإذا
Label1سیقوم فیجوال بیسك بتغییر الخاصیة، أي Textالتابعة للمكون Label1 إلى الجملة
.للمكون المذكورText غیر ذلك لن یتم تغییر الخاصیةالموضحة
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:شرطالشرطیة التي تعالج أكثر منIf جملة

:المثال التالي، لدیناIf لشرطنستطیع معالجة أكثر من شرط باستخدام أداة ا

:رمز

  If Result < 50 Then
            MsgBox("راسب")
        ElseIf Result >= 50 Then
            MsgBox("ناجح")

إلضافة شرط جدید إلى الجمل الشرطیة، ElseIf نستخدمكما ھو واضح في المثال أعاله بأننا
درجة فإن الطالب راسب وإذا كانت أكثر من خمسین درجة فإن ٥٠فإذا كانت النتیجة أقل من 
فیھ كلمة ناجح أو Message Box األمر بإظھار صندوق حوارالطالب ناجح ویكون تنفیذ

، في )مقبول، جید، جید جدًا، ممتاز(التطبیق إظھار تقدیر للطالبماذا إذا كنا نرید من. راسب
:التاليل الشرطیة المترابطة فیما بینھا كما في المثالسنحتاج للكثیر من الجممثل ھذه الحالة

:رمز

Dim Result As Single = 71
If Result < 50 Then

MsgBox("راسب")
ElseIf Result <= 60 Then

MsgBox("مقبول")
ElseIf Result <= 70 Then

MsgBox("مقبول مرتفع")
ElseIf Result <= 80 Then

MsgBox("جید جدًا")
ElseIf Result <= 90 Then

MsgBox("جید جدًا مرتفع")
ElseIf Result <= 100 Then

MsgBox("ممتاز")
Else

MsgBox("ھناك خطأ ما، تأكد من المدخالت")
End If

 Result     انت أصغر من ٥٠فإذا ك
لكن    سب  الب را لكن    في حالة   لط اجح و الب ن الط

(مقبول،  ٦٠أصغر من 
Resultوھكذا مع بقیة) الموجودة في أول سطر

Else اآلن ھو الشرط األخیریھمنا البرمجیة أعاله من جید إلى ممتاز، ما
Else أو ھذه الحالة تعني أنھ إذا

لعكس (الخیارات الخاطئة وخیار واحد فقط ھو الصحیح كثیرًا إذا ،(أو ا
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لجمیع الخیارات اُألخرىElse ار الوحید واستخدامللخیIf فبإمكاننا كتابة األمر

:مالحظة ھامة:

If جملة 
ة عند وجود   بق لمطا (ا

المتداخلةifعبارة 

Select Case استخدام

، نعطي للكود البرمجي "الحالةاختر "والتي تعني Select Case الشرطیةباستخدام األداة
Combo Box أوList Box القراءة والمراجعة، وعندما یكون لدینا قائمةسھولة أكثر في
Select Case الھیئة العامة لـ. كان لدینا متغیر واحد وبخیارات متعددةتفیدنا كثیرًا إذا

:رمز:كالتالي

Select Case Variable
Case Values1
Statment1
Case Value2
Statment2
Case Value3
Statment3
End Select

 : Select
Case:لعمر     )(لنفرض أن المستخدم تخدم ا مس ال دخل  ا أ ، فإذ

فتظھر ١٥، أما إذا أدخل العمر "ر بحسب القانونأنت قاص"رسالة تقول لھ نرید أن تظھر لھ١٢
لعمر   "" ادخل ا ١٨، وإذا 

٤٠، وإذا أدخل العمر "اآلن یحق لك امتالك وإدارة الشركات" تقول لھ
اعد   "تظ٦٥وإذا أدخل العمر " دخلت مرحلة الوقار" لغت عمر التق لنقوم ". ب

-:المثال أعاله
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:رمز

        Dim Age As Integer
        Age = 18
        Select Age
            Case 12
                MsgBox("أنت قاصر بحسب القانون")
            Case 15
                MsgBox(" حسب القانون المدنيأنت مكلَّف ب ")
            Case 18
                MsgBox("اآلن یحق لك امتالك وإدارة الشركات")
            Case 40
                MsgBox("دخلت مرحلة الوقار")
            Case 65
                MsgBox("بلغت عمر التقاعد")
        End Select

لعمر بـ     الحظ بأن  ا ١٨نا حددنا 
TextBoxقابل للتغییر من قبل المستخدم وسیقوم

.
أداة الشرط كما دعم  بل كتابة  Case Else استخدام Select Case ت إمكاننا End Select ق ، فب

لمستخدم  وإذا لم تطابق أي من المدخالت من قبلSelect Case كتابة الجملة البرمجیة كاملة بـ ا
ُخرى (ومعناھا Case Else فإنھ سیعمل باألمر البرمجي الموجود بعد لة أ ). أي حا

في ال (=< ,=> ,< ,> ,<> ,=) 
:نطبق بالمثال التالي.Case كلمةبعدIs ولكن بعد إضافةSelect Case الشرطیة بـ

:رمز

        Dim Age As Integer
        Age = 66
        Select Case Age
            Case Is < 15
                MsgBox("أنت قاصر بحسب القانون")
            Case 15
                MsgBox("أنت مكلَّف بحسب القانون المدني")
            Case 18
                MsgBox("اآلن یحق لك امتالك وإدارة الشركات")
            Case 40
                MsgBox("دخلت مرحلة الوقار")
            Case Is >= 65
                MsgBox(" عمر التقاعدبلغت ")
            Case Else
                MsgBox("تأكد من الرقم المدخل، ھناك خطأ ما")
        End Select

إذا كان لدینا متغیر واحد ولھSelect Case نستخدم
If..Then .

:مثال

ListBox، قم بإضافة أربعة لیبالت وMy Select Case مشروعًا جدیدًا وسمھأنشئ و زر,
Button
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Double-Click Load نضغط
:ListBox التابع للفورم، نكتب فیھ الكود التالي، لتحمیل العناصر في قائمة

:زرم

        ListBox1.Items.Add("الدول العربیة")
        ListBox1.Items.Add("England")
        ListBox1.Items.Add("Germany")
        ListBox1.Items.Add("Mexico")
        ListBox1.Items.Add("Italy")

:التالي إلغالق البرنامجثم نضغط على الزر ونكتب الكود

:رمز

End

ئمة وكذلك لى القا غط ع ListBox نض
SelectedIndexChangedالتابع للقائمة ListBox1

Label4 اختار المستخدم من بنود القائمة ویكتب جملة الترحیب في
:Label3 في
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:رمز

        Select Case ListBox1.SelectedIndex
            Case 0
                Label3.Text = ListBox1.SelectedItem
                Label4.Text "أھال، عزیزي المبرمج" =
            Case 1
                Label3.Text = ListBox1.SelectedItem
                Label4.Text = "Hello, programmer"
            Case 2
                Label3.Text = ListBox1.SelectedItem
                Label4.Text = "Hallo, programmierer"
            Case 3
                Label3.Text = ListBox1.SelectedItem

     Label4.Text = "Hola, programador"
            Case 4
                Label3.Text = ListBox1.SelectedItem
                Label4.Text = "Ciao, programmatore"
        End Select

نالحظ انتقال  ListBox القائمةقم بتشغیل البرنامج وجرب أختر أیة بند من بنود
Label4 فيوكذلك ظھور جملةLabel3 اسم البند إلى

. ٠١٨المرفقات برقم ستجد نسخة من المشروع أعاله مع. الكود
Select Case وكذلك باستخدامIf..Then الشرطیة باستخدام
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Loop: قات التكراریةالحل

:الدرس
: Next Loop-For

: تحدید نقطة البدایة والنھایة ومقدار الخطوة فیھا ، ابسط مثال علیھا الكود التاليحلقة تكرار یتم
VB.net:

:رمز

For i As Integer = 0 To 9

    Console.WriteLine(i)
Next

: -لطباعة االرقام الزوجیة مثًال-مثًال بالشكل التالي٢= یمكن عمل مقدار القفز 
:رمز

For i As Integer = 0 To 9 Step 2

    Console.WriteLine(i)
Next
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:LoopWhile

ثانیةالفرق بین الطریقة األولى وال
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حلقة تكرار تستمر في العمل حتى تحقق شرط: أمثلة 
: ١٠إلى رقم 

:رمز

Dim x As Integer = 0
While x < 10

    Console.WriteLine(x)
End While

في  Do ، في ھذه الحexit ادخالحالة اخرى غیر رقمیة ، ادخال بیانات حتى
. في النھایةWhile البدایة ونضع

:رمز

Dim inp As String
Do
    inp = Console.ReadLine()

    Console.WriteLine(inp)
Loop While inp <> "exit"

For Each Loop

: ثًالمثًال للدوران على كل عناصر مصفوفة معینة مشيء معین ،) كل(للدوران على 
:رمز

Dim arr As Integer() = {10, 20, 30, 40}
For Each i As Integer In arr
    Console.WriteLine(i)

Next
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.:مصطلحات

:(Program Statements)الجمل البرمجیة
وت) ودلك خانة ا (

.الجمل بعمل ما خالل مرحلة تنفیذ البرنامج الن
:(Keywords) لمات المحجوزةلكا
لكkeywords لمات المحجوزةكلا
مجة  لكا بر مثل  ). (ال
فال یمكنك أن تقوم بتعریف متغیر بنفس وتستخدم إلغالق البرنامج أو التطبیق وعلیھend لمةلكا
لكا. لمة لكا
.ودلكا

:(Variables) المتغیرات
عن حاضنات أو حافظات للبیانات تحفظ البیانات بشكل مؤقت ویتم تعریفھي عبارة المتغیرات

.مؤقت قبل المتغیر وتقوم ھذه المتغیرات بحفظ البیانات بشكلDim المتغیرات باستخدام كلمة
:(Controls) دواتأ

الفورم مثل األزرار، صنادیق النص األدوات التي تقوم بإضافتھا إلىلكاألدوات ھي عبارة عن ت
(یمكنك إضافتھا إلى الفورم صنادیق الصور وغیر من األدوات التيو

.مالمستخد
:(Objects) ائناتلكا
ائنات ھي عبارة عنلكا

كلفي نفس الوقت ا.Toolbox في صندوق األدواتاألدوات الموجودة
. ائنات تحتوي على بیاناتلكالتشغیل والعدید من ھذه املحقات نظام
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كتابخالصة ال
بالتاليقم:من اجل أن

:٢٠٠٨تفتح الفیجوال  Start > All Programs > Microsoft Visual Studio 2008 >
 Microsoft Visual Studio 2008.

أو Open Project اختر File تحت قائمة٢٠٠٨الفیجوال بعد فتح:فتح مشروع موجود مسبقا
.

أو ضغط  Start Debugging اخترDebug من قائمة:exe تحویلھ إلى برنامجتنفیذ البرنامج
 F5

) ) اختر المادة المراد تغییر خصائصھا:صتغییر الخصائ
.

اسطة : غط على  بو لض Ctrl+Tab ا
. دوات التطویرالملفات المفتوحة وأأو تنقل باألسھم بینTab على

 Ctrl+Tab

غط على  : لض للتنقل  Alt+F7 Alt+Shift+F7 با
.

Options اخترTools من قائمة:تعدیل طریقة الحصول على التعلیمات

ئمة  : Import and اختر Tools من قا
Export Settings Reset All Settings نعم   ثم ثم  الي  Save my current الت

settings  ثم التالي . Visual Basic Developments Settings وثم زر
Finish.

ئمة  : Options اختر Tools من قا
تحتGeneral لتعدیل خیارات المشاریع اذھب إلى(التطویر على حسب المجموعات المذكورة 

Compiler لتعدیل خیارات المترجم إلى لغة اآللة الـProjects And Solutions خیار
 VB Defaults)

Exit اخترFile تحت قائمة:2008إغالق الفیجوال
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